
REGULAMIN 

STOŁÓWKI SZKOLNEJ

1. Stołówka szkolna jest miejscem spożywania 
posiłków przygotowywanych przez pracowników 
kuchni dla osób uprawnionych do korzystania z niej.

2. Do korzystania z posiłków uprawnieni są:

a) uczniowie, wnoszący opłaty indywidualnie;

b) uczniowie, których wyżywienie finansują ośrodki 
pomocy społecznej lub inne organizacje, bądź 
sponsorzy;

c) pracownicy zatrudnieni w szkole.

3. Posiłki wydawane są według co rocznie ustalonego 
harmonogramu.

4. Pierwszeństwo w korzystaniu z posiłków 
wydawanych w stołówce szkolnej mają uczniowie.

5. Stołówka szkolna zapewnia posiłki gotowane w 
formie dwudaniowego obiadu.



6. Stołówka szkolna przygotowuje posiłki w dni zajęć 
lekcyjnych lub uroczystości organizowanych za zgodą
dyrektora.

7. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest 
odpłatne. Cena jednego obiadu ustalana jest przez 
Dyrektora i Intendenta szkoły w porozumieniu z 
Radą Rodziców oraz Organem Prowadzącym.

8. W sytuacjach wzrostu kosztu produktów w trakcie 
roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany 
odpłatności, po poinformowaniu korzystających ze 
stołówki z miesięcznym wyprzedzeniem. 

9. Cena jednego obiadu dla uczniów obejmuje koszt 
produktów zużytych do przygotowania posiłku – 
koszt wsadu. Natomiast nauczyciele i pracownicy 
ponoszą odpłatność stanowiącą całkowity koszt 
zakupu produktów zużywanych do przygotowania 
posiłków oraz koszt utrzymania i funkcjonowania 
kuchni w przeliczeniu na jeden obiad.

10. Ustala się miesięczny okres rozliczeniowy z opłatą
z góry.

11. Korzystający  z  posiłków  dokonują  wpłaty  za
kolejny miesiąc w okresie od 25-30  danego miesiąca.
W  szczególnych  przypadkach  najpóźniej  do  5  dnia
danego miesiąca.



12. Dopuszcza się możliwość zwrotu poniesionych 
kosztów za niewykorzystany posiłek pod warunkiem:

➢niewykorzystania  posiłków przez  co  najmniej  2
następujące po sobie dni nauki szkolnej

➢zgłoszenie  faktu  niekorzystania  z  posiłków
najpóźniej  w  dniu  nieobecności  w  szkole,  przy
czym w takim przypadku opłata za ten dzień nie
będzie  podlegać  zwrotowi  (zwrotu,  o  którym
mowa,  dokonuje  się  w  następnym  okresie
rozliczeniowym).

13.  Można  skreślić  z  listy  ucznia,  który  nagminnie
łamie niniejszy regulamin, jak i zasady zachowania w
stołówce,  zawiadamiając  o  tym  fakcie  rodzica  oraz
wychowawcę klasy.

Zasady korzystania ze stołówki szkolnej.

1. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady 
kulturalnego zachowania.

2. Nad bezpieczeństwem uczniów przebywających       
w czasie obiadu w stołówce czuwają nauczyciel 
dyżurujący oraz wychowawcy świetlicy.



3. Uczniowie powinni stosować się do poleceń 
nauczyciela.

4.  Zabrania  się  wnoszenia  do  stołówki  plecaków  i
okryć wierzchnich.

5. Zabrania się korzystania z telefonów komórkowych
oraz innych urządzeń elektronicznych.

6. Po skończonym posiłku uczniowie opuszczają 
stołówkę.

7. Za  szkody  spowodowane  w  stołówce  odpowiada
uczeń, a finansowo jego rodzic.

8. Podczas  posiłku  zabrania  się  pobytu  w  stołówce
osobom nie spożywającym obiadu.

Organizacja  pracy  stołówki  mająca  na  celu
zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-
19.

1. Przy  każdym  wejściu  –  wyjściu  ze  stołówki
uczniowie odkażają ręce płynem do dezynfekcji  rąk
wg instrukcji umieszczonej w widocznym miejscu.



2. Uczniowie  spożywają  posiłek  przy  wyznaczonych
stolikach  z  rówieśnikami  z  danej  klasy.  Odległość
między stolikami wynosi 1,5m.

3. Po zajęciu miejsca uczeń czeka na podanie posiłku
przez osobę  do tego wyznaczoną.

4. Dbamy o bezpieczeństwo swoje i innych.

5. Zachowujemy  porządek  podczas  spożywania
posiłku, nie odnosimy  naczyń - naczynia zostawiamy
na stoliku, zostawiamy czyste miejsce na stoliku i pod
stolikiem, zasuwamy krzesło.


